Varberg måndag 18 november 2019

Stadgar Varbergs MC-klubb
§1

Klubbens ändamål är att aktivera och tillvarataga medlemmarnas intressen och rättigheter

§2

Klubbens angelägenheter handhaves av styrelse vald av medlemmarna. Följande poster väljs för
2 år: Ordförande, sekreterare och kassör. Resterande poster: vice ordförande, vice sekreterare,
klubbmästare och ledamot väljs för ett år i taget. Hel medlem är ett krav, A-kort krävs.

§3

För granskning av klubbens räkenskaper utses två revisorer

§4

Ordinarie medlemsmöte skall äga rum första söndagen i varje månad, såvitt annat inte
överenskommits på föregående medlemsmöte

§5

Ansökan om medlemskap lämnas till klubbens styrelseledamöter i god tid före medlemsmöte.
Styrelsen föreslår för medlemsmötet att sökande får bli provmedlem under 6 månader. Efter
prövotiden övergår provmedlemskapet automatsikt till medlemskap om inte hinder föreligger,
framförallt enligt §9 i Varbergs MC-klubbs stadgar.

§6

Medlemmarna väljs av medlemmar på ordinarie medlemsmöte

§7

Vid årsmöte och vid andra möten av beslutande karaktär har varje medlem som löst helt
medlemskap, en röst. Övriga som löst stödmedlemskap saknar rösträtt.

§8

För att antas som hel medlem i klubben skall vederbörande aktivt deltaga i Varbergs MC-klubbs
aktiviteter och åtaganden. De personer som väljer att vara stödmedlemmar är välkomna att
deltaga men till självkostnadspris. Väljer man att vara hel medlem skall man ställa upp och visa
intresse för Varbergs MC-klubb, närvara på flertalet medlemsmöten och vara med på klubbens
åtaganden så mycket man kan. Styrelsen äger rätt att bestämma om en person bör vara
stödmedlem istället för hel medlem.

§9

Medlem som stör ordningen, uppsåtligen bryter mot stadgarna, ej fullgör sina skyldigheter,
bedriver/stödjer verksamhet som är oförenlig med klubbens ändamål, uppträder illojalt eller på
annat sätt förstör klubbens anseende kan uteslutas eller suspenderas på tid som beslutas av
styrelsen, vilket kan medföra förlust av alla anspråk gentemot klubben.

§10

Hedersmedlem väljes på ett år av klubbmedlemmarna. Antalet hedersmedlemmar är ej begränsat.

§11

Beslut fattas med enkel majoritet (>50%) utom för ändring av dessa stadgar få det fodras 3/4
majoritet på två av varandra efterföljande möten.

§12

Medlemmar skall föregå med gott exempel i trafiken och hålla sitt fordon i gott skick. Likaså rätta
sig efter fastställda föreskrifter till gagn för sin egen och andras trivsel.

§13

Årsmöte hålles i klubblokalen såvitt annat ej särskilt meddelats. Tidpunkt för årsmöte meddelas
samtliga medlemmar skriftligen minst en månad före mötet.

§14

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma: styrelsens årsberättelse, revisorernas berättelse,
fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, övriga frågor som av styrelse- eller revisionsberättelse kan
framkomma, val av ny styrelse, val av nya revisorer, och eventuella övriga ärenden.

§15

Styrelsen sammanträder när någon av styrelseledamöterna så erfordrar. Klubben
representeras offentligt av styrelsemedlemmarna var för sig.

§16

Kopia med förteckning av klubbens medlemmar samt kopia på gällande stadgar skall tillsändas
varje medlem.

§17

Varbergs Motorcykelklubb skall sträva efter att vara SMC-ansluten men i övrigt organisatoriskt,
partipolitiskt eller religiöst obunden.

§18

Om Varbergs Motorcykelklubb läggs ner, tillfaller de kvarvarande ekonomiska tillgångarna
MC-relaterat säkerhetsarbete eller liknande, t.ex. SMCs skadefond.
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